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Coronamaatregelen 
Momenteel volgt de school de regels die opgelegd zijn door de overheid tot aan de Kerstvakantie. 
Tot die periode zijn de te volgen richtlijnen duidelijk. 
Maar we weten nog niet hoe we na de vakantie terug moeten starten. Daar moet het 
overlegcomité later nog over beslissen. Na het overlegcomité komen de onderwijspartners eerst 
nog eens samen om in een beleidsnota te noteren wat dan de gevolgen concreet voor het 
onderwijs zijn. Pas daarna kunnen we in overleg met onze preventie-adviseur en de crisiscel van 
Brecht nagaan wat er kan doorgaan. 
Er zijn nog veel onduidelijkheden rond o.a. mondmaskers in de lagere school, het 
schoolzwemmen, allerlei geplande activiteiten. Maar we hopen u zo snel mogelijk duidelijkheid 
te geven. We rekenen op uw geduld. 

 
 

Donkere dagen 
Als zwakke weggebruiker is het belangrijk om op te vallen. Alleen 
met fluokledij ben je opvallend. Zeker nu de donkere dagen nog 
even blijven voortduren. 
We willen iedereen die naar school komt, aanraden om het 
fluohesje te dragen. Zo kan je kind ook nog sparen voor een gratis 
inkomkaart voor een dierentuin via de actie “Helm op Fluo Top”. Is 
jouw hesje te klein, stuk of kwijt, aarzel niet om een nieuw hesje 
aan je leerkracht te vragen. 
Steek je als fietser over op een zebrapad, denk er dan aan dat je 

naast je fiets moet stappen ! 
 
 

Inschrijvingen 2022-2023 
Heel de maand januari  kunnen broertjes en zusjes geboren in 2020  ingeschreven worden in het 
instapklasje voor het schooljaar 2022-2023.  
Betrokken ouders hebben hier info over ontvangen. 
Heeft u een kind van geboortejaar 2020 en nog geen documenten ontvangen hiervoor, gelieve dan 
even de klasjuf aan te spreken. 
Vanaf 1 februari  kunnen de nieuwe kleuters ingeschreven worden.  
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Nabestellingen schoolfoto’s 
Vanaf 22 december tot 10 januari worden de codes om schoolfoto’s bij te bestellen terug 
opengesteld.  
U kan uw oude code gewoon opnieuw gebruiken. Bent u deze kwijt, dan kan u deze altijd terug 
opvragen via het secretariaat tijdens de schooluren. 

 
 
Laatste dag van het jaar… 
Alle kleuters en nieuwe lagere schoolkinderen hebben deze week van het gemeentebestuur een 
zingzak  gekregen.  
Hopelijk kan het “Nieuwejaarke zoete”-zingen dit jaar voor de kinderen terug doorgaan. De gemeente 
wacht hiervoor de verdere coronamaatregelen af. 
 
 

Meester Sam 
De kinderen van de lagere school kregen de afgelopen 2 schooljaren turnen van meester Sam. Hij 
heeft vlak voor de herfstvakantie echter beslist om voor een andere invulling van zijn carrière te 
kiezen. Hij begeleidt nu individueel jongeren in het bijzonder secundair onderwijs.  
We wensen hem dan ook veel succes met zijn nieuwe job en bedanken hem voor de voorbije jaren. 
Tevens verwelkomen we juf Kim als de nieuwe turnjuf. 
 

Bedanking 
Als school willen we oprecht alle ouders en kinderen bedanken voor hun inspanningen de afgelopen 
maanden. De kinderen van de lagere school verdienen echt een grote pluim over hoe ze met alle 
maatregelen omgaan. Voor sommigen was het mondmasker dragen in het begin wel even wennen, 
maar ze hebben het allen super gedaan ! 
Iedereen kan nu genieten van een welverdiende vakantie ! 
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Belangrijke data :  
Opgelet sommige activiteiten zijn onder voorbehoud. Het kan altijd zijn dat deze toch niet door mogen 
gaan o.w.v. de veiligheid. Ze staan schuin gedrukt. Omdat het zwemmen voor L1 ,  L2 en L3 al vaak is 
weggevallen en we nog niet weten of het zwemmen vanaf januari terug kan doorgaan, kan het zijn 
dat we de zwembeurten gaan herbekijken voor de lagere school. We brengen u hier later verder van 
op de hoogte.  
 

20 december  Rapporten voor heel de lagere school worden online verstuurd via het 
ouderplatform.  

20-22 december   Online oudercontacten in de lagere school 

18 december tem 
9 januari  

Kerstvakantie 

10 januari   GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 ! 

11 januari Individueel infomoment voor ouders van nieuwe kleuters na afspraak na de 
schooluren. 

13 januari Zwemmen voor L1/L2/L3 

14 januari  Toneel voor L3 en L4 

20 januari Zwemmen voor L1/L2/L3 

21 en 24 januari Bibbezoek 

27 januari   Zwemmen voor L1/L2/L3 + 11 u kijkdag kleuters die gaan instappen + L4: 
medisch consult door CLB 

28 januari  L5 en L 6: bezoek Technopolis 

1 februari Start inschrijvingen nieuwe kleuters + K2 en K3: toneel 

3 februari Zwemmen: nog te bepalen welke klassen 

4 februari GEEN SCHOOL: FACULTATIEVE VERLOFDAG 

7 februari   L2: Megaspelenpaleis 
GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 ! 

9 februari L2 + L3 : auteurslezing 

10 februari Zwemmen: nog te bepalen welke klassen 

11 februari L4/L5/L6: Schrijf – ze – vrij actie 

15 februari LS: Reis naar de blues 

16 februari GEEN SCHOOL: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

17 februari Zwemmen: nog te bepalen welke klassen 

18 februari LS: Schaatsen 

21 februari Bib 

22 februari L1: auteurslezing 

24 februari Zwemmen: nog te bepalen welke klassen  + 11 u kijkdag kleuters die gaan 
instappen + L5 en L6: auteurslezing 
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25 februari Carnaval 

26 februari t.e.m. 6 
maart 

Krokusvakantie 

10 maart GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 ! 

 

 

 


